
A LÓGICA DE PORT-ROYAL: 

uma moderna Arte de Pensar

Coimbra,

30 de Março de 2017, FLUC

Nuno Fonseca, 

IFILNOVA & CESEM, FCSH-UNL



A LÓGICA DE PORT-ROYAL: uma moderna Arte de Pensar

O que é a Lógica de Port-Royal?

- Um manual de Lógica anti-
escolástico?

- Uma “espécie de divertimento” 
jansenista?

- Um compêndio de filosofia 
cartesiana e moral augustinista?

- Uma lógica desviante (ecléctica e 
diletante) escrita por amadores?



A LÓGICA DE PORT-ROYAL: uma moderna Arte de Pensar

Algumas apreciações durante o séc. XX:

«... pobre em conteúdo, destituída de problemas profundos, permeada com uma 
série de ideias filosóficas não-lógicas, psicologista no pior dos sentidos» (Opinião 
de Bochenski (1956) apud S. Auroux 1993, p. 52)

«O traço mais marcante desse tratado de lógica é, paradoxalmente, o pouco caso 
que faz da lógica» (R. Blanché 1970, p. 180)

«[A concepção geral de lógica exposta nesse livro de Port-Royal foi] amplamente 
aceite e continuou a dominar o tratamento da lógica pela maior parte dos 
filósofos nos 200 anos seguintes [à sua publicação]» (Kneale 1962, p. 325)

«[U]m excelente livro de lógica, quaisquer que sejam os padrões e admiravelmente 
moderno» (C. Hamblin 1970, p. 148)

«...a Lógica de Port-Royal é tida em pouca conta pelos académicos vocacionados 
para a lógica formal, simbólica ou matemática (...) Eu quero explorar em que 
medida esta obra pode ser tomada como precursora do campo contemporâneo 
da lógica informal e/ou teoria da argumentação (...) A minha investigação revela 
[precisamente] que essa questão pode ser respondida afirmativamente»
(Finnochiaro 1997, p. 394)
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Algumas apreciações durante os séc. XX e XXI:

«A Lógica de Port-Royal foi a lógica mais influente desde Aristóteles até aos finais 
do século XIX.» (Buroker 1996, p. xxiii)

«[T]he book went through five editions during the lives of the authors and over fifty 
editions in French, thirteen in Latin, and nine in English before the twentieth 
century. The sixth English edition, entitled The Port-Royal Art of Thinking, was, 
according to its subtitle, used in the first class of the course of education pursued at 
the Universities of Cambridge & Oxford.» (Wahl 2008, p. 667)

Para além deste lugar cativo na história geral da lógica, verificou-se a partir da 
segunda metade do século XX uma atenção especial a esta obra. Tanto no 
domínio da filosofia da linguagem e da linguística, com os estudos de Noam 
Chomsky (1965) - que acreditou ter descoberto no par que esta obra compõe 
com a Grammaire Générale et Raisonnée, de Antoine Arnauld e de Claude 
Lancelot, o anúncio da sua Gramática Generativa –, como no trabalho 
epistemológico da arqueologia das ciências humanas de Michel Foucault (1966)  
– que viu na Lógica de Port-Royal o paradigma da nova episteme clássica.
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Influência da Lógica até meados do séc. XIX:

Só em francês, pode referir-se vários manuais de Lógica posteriores que se 
inspiraram ou foram directamente influenciados pela Lógica de Port-Royal:

- Les Principes du raisonnement ... [com um longo resumo e crítica da Lógica de Port-
Royal] de Claude Buffier (1714)

- La Logique ou Système de réflexions qui peuvent contribuer à la netteté et à l'étendue 
de nos connaissances do suíço Jean-Pierre de Crousaz (1720-25);

- Logique, ou Réflexions sur les forces de l'entendement humain do alemão Christian 
Wolff (1736) traduzido por Jean des Champs

- La Philosophie du Bon Sens... de Jean-Baptiste Boyer Argens (1765)

- La Logique, ou les premiers développements de l'art de penser de Condillac (1780)

Mas também em inglês: 

-Logick, or The Right Use of Reason in the Enquiry After Truth (1724) do teólogo inglês 
Isaac Watts;

- Logick, or an Essay on the Elements, Principles, and Different modes of reasoning
(1807) do irlandês Richard Kirwan;
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Influência da Lógica em Portugal:

Mas, em particular, em Portugal!

Em 1744 foi publicado pelo engenheiro-mor do 
reino Manuel de Azevedo Fortes o primeiro tratado de lógica, 
escrito em português, a Lógica Racional, Geométrica e 
Analítica, uma obra que ‘traduzia’ para a nossa língua 
algumas das modernas doutrinas filosóficas que dominavam 
a Europa desde o final do século XVII. Entre as várias 
influências racionalistas do livro, destaca-se, contudo, a que 
serviu de modelo a toda a parte dedicada à Lógica Racional,
nada mais, nada menos do que o «excelente livro, escrito na 
língua francesa, intitulado A Lógica ou a Arte de Pensar». 
Poderia quase falar-se de «pura tradução», tantas são as 
semelhanças, na forma e no conteúdo, entre essa obra e a do 
engenheiro português.
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Influência da Lógica em Portugal:

A outra obra que também revela muitas marcas 
da leitura da Lógica de Port-Royal é o tratado latino de 
Luís António Verney, De Re Logica ad usum Lusitanorum 
Adolescentium Libri Sex (1751). 

Apesar da influência de John Locke, são ainda 
evidentes nesta obra muitos dos temas e concepções do 
manual de Arnauld e Nicole. Sobre ele escreveu:

«Entre os cartesianos, sobressai, entre outros, o autor de A 
Arte de Pensar, que é atribuída a tantos que se desconhece com 
razão qual deles terá sido o autor. (...) Neste autor, é digno de 
ser aplaudido o seguinte: 1. A clareza e a ordem; 2. Abstém-se 
de questiúnculas inúteis (...) 3. Esclarece os assuntos com 
exemplos familiares que são muito úteis para os principiantes
(...) 4. (...) investiga com perspicácia e muito minuciosamente as 
causas dos falsos raciocínios (...) 5. Na quarta parte, onde trata 
do método, ensina muitas coisas que elucidam a arte crítica, 
não sendo inferior nesta matéria a nenhum dos que o 
precederam; 6. Desvenda e refuta com extrema agudeza de 
espírito certas perversões dos aristotélicos.» (Cap. Vi, Liv. I)
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O que é a Lógica de Port-Royal?

Em que contexto surgiu?

Quem são os seus autores?

Para que serve e que novidades 
trouxe?



A LÓGICA DE PORT-ROYAL: uma moderna Arte de Pensar

O contexto jansenista da obra e dos autores

Os autores desta Lógica estavam integrados num círculo de clérigos e 
devotos laicos ligados, por laços ideológicos, espirituais, de amizade 
e até familiares, à abadia cisterciense de Port-Royal.



A LÓGICA DE PORT-ROYAL: uma moderna Arte de Pensar

Antoine Arnauld, dito o ‘Grande Arnauld’ (1612-1694), teólogo, geómetra 
e filósofo, foi o principal porta-voz dos jansenistas de Port-Royal. 

Pierre Nicole (1625-1695) era um dos ‘solitários’ e foi um dos mestres das 
‘Petites Écoles’ de Port-Royal. 
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A influência cartesiana de Arnauld

Apesar do contexto religioso e intelectual 
augustinista, Arnauld cedo se sentiu 
atraído pela filosofia moderna de René 
Descartes, tendo sido um dos autores 
(quase Doutor da Sorbonne) a quem 
foram enviadas as Meditações de Filosofia 
Primeira (1641) e que redigiu as Quartas 
Objecções, as únicas que fizeram o próprio 
Descartes modificar o texto inicial.

Arnauld reconhecera um certo espírito 
augustinista no texto cartesiano, o que 
facilitou a adesão ao racionalismo dessa 
nova filosofia do cogito e das ideias.
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O escopo e a natureza desta Lógica

Querendo romper com uma certa 
tradição escolástica, o manual era 
dirigido ao público mundano, e não ao 
académico, pretendendo, com uma 
vocação mais prática do que teórica, 
cultivar o «bom senso e a justeza do 
espírito no discernimento entre o 
verdadeiro e o falso».

A Lógica é, pois, não uma ciência, mas 
uma Arte de Pensar, uma arte «de bem 
conduzir a razão no conhecimento das 
coisas». 
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O escopo e a natureza desta Lógica

«...uma grande parte dos falsos juízos dos homens (...) é simplesmente causada 
pela precipitação do espírito e pela falta de atenção, que leva a que julguemos 
temerariamente aquilo que se conhece apenas de modo confuso e obscuro (…) 
[ou] a duvidar daquilo que é claro e certo. [O] único meio de o evitar é prestar 
uma atenção estrita aos nossos juízos e aos nossos pensamentos. 

(...) porque os homens se enganam (...) e porque, após se terem enganado, são 
capazes de reconhecer o seu erro, eles podem verificar, por meio de reflexões 
feitas sobre os seus próprios pensamentos, qual foi o método que seguiram,
quando raciocinaram acertadamente, e qual foi a causa do seu erro, quando se 
enganaram. Podem, assim, formar regras sobre essas reflexões, para evitarem no 
futuro ser surpreendidos.» (A Lógica, “Primeiro Discurso”, pp. 10 e 14)

A Lógica de Port-Royal consiste, portanto, não num conjunto de regras sobre 
inferências válidas, mas num conjunto de reflexões sobre as operações do 
espírito, que nos permita conhecer as leis do pensamento, para assim nos 
assegurar de que fazemos juízos acertados, evitando os erros e os sofismas 
que impedem a descoberta da verdade.
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Acusações: Lógica ou psicologia? Lógica ou epistemologia?

Esta perspectiva sobre os propósitos da lógica fez com que sobre ela, mais 
tarde, recaíssem duas acusações: a de confundir a lógica com psicologia e 
com epistemologia.

A acusação de psicologismo é injusta e baseia-se sobretudo em certas 
considerações psicologizantes quando, no capítulo XX da 3ª Parte, os 
autores tratam das falácias na argumentação – o que na verdade é uma 
antecipação daquilo que apenas no século XX surgiria como pensamento 
crítico, lógica informal ou teoria da argumentação.

A acusação de confundir lógica com epistemologia já tem alguma 
legitimidade, visto que, de facto, em muitos momentos a Lógica reflecte 
sobre as condições do pensamento e da razão na aquisição do 
conhecimento e na descoberta da verdade.
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Lógica e gramática

O que pode dizer-se é que a Lógica se cruza muitas vezes com a Gramática 
e com reflexões que são propriamente de Filosofia da Linguagem. Mas este 
cruzamento e sobreposição são para os autores inevitáveis:

«Pois que se as reflexões que nós fazemos sobre os nossos pensamentos 
apenas a nós dissessem respeito, teria sido suficiente considerá-los em si 
mesmos, sem os revestir de quaisquer palavras, nem de outros sinais. 
Contudo, porque não podemos fazer escutar os nossos pensamentos uns aos 
outros senão fazendo-os acompanhar de sinais exteriores, e porque esse 
hábito é tão forte que, mesmo quando pensamos a sós, as coisas apenas se 
apresentam ao nosso espírito com tais palavras - essas com que nos 
habituámos a revesti-las sempre que falamos com os outros - é necessário na 
lógica considerar as ideias juntamente com as palavras e as palavras 
juntamente com as ideias.» (p. 45)
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A 'informalidade' da Lógica

Note-se ainda que a Lógica é um lógica informal (não-simbólica) e mesmo 
anti-formalista, no sentido em que nunca trata de nenhuma operação ou 
reflexão lógica com recurso a símbolos e, para além disso, se opõe, em 
geral, ao formalismo escolástico ainda em vigor na época.

Contudo, decidiram incluir uma série de temas e assuntos típicos da lógica 
que era até então ensinada na Escola:

«Tivemos algumas dúvidas sobre certas matérias bastante espinhosas e pouco 
úteis, como as conversões das proposições ou a demonstração das regras das 
figuras, mas acabámos por resolver não as subtrair, sendo a própria dificuldade 
que elas suscitam de algum modo útil (...) na medida em que é vantajoso 
exercitarmo-nos na compreensão de verdades difíceis. (...) Também não nos 
deixámos dissuadir por aquelas pessoas que têm horror a certos termos artificiais 
(...) e que fazem, frequentemente, maçadores comentários trocistas sobre o 
carácter pedante dos que referem baroco e baralipton, porque achámos que tais 
comentários eram ainda mais desprezíveis do que os próprios termos. » (1º 
Discurso, p. 16)
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A estrutura da Lógica

La Logique, ou L’Art de Penser foi 
dividida em quatro partes -
consoante as reflexões que se podem 
fazer acerca de quatro operações do 
espírito: 

- conceber (Iª Parte), 

- julgar (IIª Parte), 

- raciocinar (IIIª Parte); e 

- ordenar (IVª Parte). 

A estrutura quadripartida começa pelos elementos mais simples até aos 
mais compostos, progredindo dos elementos mínimos do discurso, as 
palavras, os termos – que exprimem os conceitos, as ideias -, para as frases, 
as proposições – que exprimem os juízos, destas para os argumentos, os 
silogismos, e, finalmente, chega a um nível mais complexo de composição e 
ordem do discurso.
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A estrutura da Lógica (Iº parte: conceber)

A Iª parte denota a inspiração filosófica cartesiana, pois 
dedica-se a uma reflexão sobre as ideias, uma reflexão 
necessária na medida em que elas são os actos mentais
de uma apreensão das coisas que estão fora de nós, 
actos de concepção, anteriores a qualquer juízo – o qual 
depende de ideias claras e distintas -, que correspondem 
a uma representação objectiva dos objectos do mundo 
exterior, que nos permite concebê-los no espírito.

Esta “lógica das ideias” trata da natureza e origem das 
ideias, dos seus objectos, da sua simplicidade ou 
composição, da sua extensão ou restrição, da sua 
clareza ou distinção, numa amálgama de epistemologia, 
metafísica (trata das Categorias aristotélicas e dos 
predicáveis herdados da árvore de Porfírio), semântica e 
lógica. Certo é, contudo, que alguns destes temas eram 
abordados já nas lógicas medievais a propósito da logica 
terminorum.
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Uma inovação na lógica dos termos: extensão e compreensão

É certo que a lógica aristotélica era também já uma lógica dos termos, 
porém os termos desde Aristóteles eram conceitos (de homem, de mortal, 
de grego, por ex.) e para os autores de Port-Royal trata-se de ideias, 
percepções mentais que representam o mundo a um sujeito mas que 
sobretudo lhe permitem pensar e distinguir o verdadeiro do falso.

Na prática, porém, a função dos termos na Lógica de Port-Royal não é 
muito diferente da que tinham na tradição aristotélica, embora haja uma 
inovação muito importante que seria determinante para a análise dos 
termos e das proposições e iria influenciar a futura lógica de predicados. 

Arnauld e Nicole distinguem entre extensão e compreensão de uma ideia 
universal, chamando 

extensão da ideia «aos sujeitos aos quais essa ideia convém» e

compreensão «aos atributos que ela encerra em si mesma e que não lhe 
podem ser retirados sem destruir essa ideia» (I, vi, p. 88).
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Uma inovação na lógica dos termos: extensão e compreensão

Assim, por exemplo: a ideia universal de triângulo estende-se a todos os 
triângulos, independentemente do tipo de triângulo de que falamos 
(equilátero, isósceles ou escaleno), sendo certo que podemos restringir a 
extensão de uma ideia, juntando-lhe, por ex., a ideia de ângulo recto, 
ficando assim apenas com a ideia complexa de triângulo rectângulo;

Por outro lado, a ideia universal compreende os atributos da «extensão 
[espacial], figura, três lados, três ângulos e a igualdade desses três ângulos 
a dois rectos, etc.», mas se retirarmos algum desses atributos, destruímos a 
ideia de triângulo. 
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A estrutura da Lógica (Iº parte: conceber)

Depois de um capítulo sobre os cinco predicáveis (Género, Espécie, Diferença, 
Próprio e Acidente), os autores de Port-Royal dedicam-se a distinguir os termos 
complexos, que aparecem quando se liga a um termo outros termos diferentes, como 
por exemplo "um homem prudente" ou "Alexandre, filho de Filipe".

É muito frequente através do uso do pronome relativo, como quando digo “um homem 
que é prudente” ou “Alexandre que é o filho de Filipe”.

«[N]estes termos complexos (...) o suplemento que se adiciona a um termo é de dois tipos: um, a 
que podemos chamar explicação, e ao outro, determinação. Chama-se-lhe explicação apenas 
quando esse suplemento mais não faz do que desenvolver aquilo que estava incluído na 
compreensão da ideia do primeiro termo ou, pelo menos, aquilo que lhe convém como um dos 
seus acidentes, desde que isso lhe convenha em geral e em toda a sua extensão». (Ex: o 
homem que é um animal dotado de razão) Estes suplementos são somente explicações,
porque não mudam em nada a ideia do termo “homem”, nem restringem a sua 
extensão.

«A outra espécie de suplemento, (...) determinação, ocorre quando aquilo que se acrescenta 
a um termo geral restringe a sua significação e faz com que deixe de ser tomado como um termo 
geral em toda a sua extensão, mas somente para uma parte dessa extensão, como quando digo: 
“os corpos transparentes”, “os homens sábios” ou “um animal racional”.» (I, viii)
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A estrutura da Lógica (Iº parte: conceber)

Uma outra novidade interessante da Lógica de Port-Royal relativamente à 
tradição tem que ver com as distinções que faz no que diz respeito às 
definições, questão fundamental para evitar polissemia e equivocidades na 
construção de argumentos ou demonstrações.

Recuperam a dicotomia entre definição real (a que os autores chamam 
definição de coisa) e definição nominal (definição de nome), mas, inspirados 
por Pascal, no seu De l'Esprit Géométrique, dão um sentido um pouco 
diferente a esta última. A definição nominal indicava tradicionalmente o 
significado de uma palavra no seu uso corrente. Ora, os autores adoptam aqui
a prática dos geómetras nas suas demonstrações de recorrer a definições que 
indicam o sentido particular (eventualmente arbitrário) em que está a ser 
usada numa demonstração ou argumento, ou seja, têm um sentido 
estipulativo. 

Por ex. «tendo compreendido que há números que são divisíveis em duas partes iguais, para 
evitar repetir muitas vezes esses termos, dá-se um nome a essa propriedade, dizendo “chamo 
número par a todo o número que seja divisível por duas partes iguais”» (I, xii, p. 140)
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A estrutura da Lógica (2º parte: julgar)

A IIª Parte, dedicada à operação mental de julgar, trata 
das proposições, ou seja, das estruturas lógico-
gramaticais que relacionam – juntam ou separam -
duas ideias ou dois termos, i.e., nas quais se afirma ou 
nega um conteúdo proposicional, um estado de coisas.

Ao «juízo chama-se também proposição e é fácil de 
perceber que ela deve ter dois termos: um, do qual 
algo é afirmado ou negado, ao qual chamamos sujeito, 
e outro, que se afirma ou se nega, ao qual chamamos 
atributo ou Prædicatum.» (II, iii, pp. 181-2)

S é P

[Na 5ª edição, são acrescentados à IIª parte da Lógica dois 
capítulos, dedicados respectivamente aos nomes (e 
pronomes) e ao verbo, importados da Gramática de Port-
Royal (1660).]
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A estrutura da Lógica (2º parte: julgar)

A Lógica adopta aqui a doutrina aristotélica, classificando as proposições quanto à 
quantidade e à qualidade e adoptando o famoso quadrado das oposições.

A. A universal afirmativa, como “Todo o perverso é escravo”.

E. A universal negativa, como “Nenhum perverso é feliz”.

I. A particular afirmativa, como “Alguns perversos são ricos”.

O. A particular negativa, como “Alguns perversos não são ricos”. (II, iii, pp. 185-6)



A LÓGICA DE PORT-ROYAL: uma moderna Arte de Pensar

A estrutura da Lógica (2º parte: julgar)

Depois de fazerem a distinção entre proposições contrárias, subcontrárias, 
contraditórias e subalternas, distinguem, também, as proposições simples
das compostas (duplo sujeito ou duplo atributo), sem deixar de alertar para 
o facto de haver proposições simples que parecem compostas, mas que são, 
antes, complexas, em virtude de o sujeito ou de o atributo serem termos 
complexos que encerram outras proposições, incidentes. 

Depois de desenvolverem uma teoria sobre as proposições incidentes ou 
subordinadas, referem as proposições modais, que ocorrem quando a 
afirmação ou negação é modificada por um dos quatro modos (possível, 
contingente, impossível ou necessário).
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A estrutura da Lógica (2º parte: julgar)

Distinguem (II, ix-x) ainda várias espécies de proposições compostas, 
consoante a sua composição seja expressamente marcada, caso das 

- copulativas (“P e Q”), 
- disjuntivas (“ou P ou Q”), 
- condicionais (“se P então Q”), 
- causais (“P porque Q”), 
- relativas (relação não causal, “Quantis vita, talis mors”) e
- discretivas (“P mas Q”), 

ou que essa composição necessite de ser explicitada, ou seja, aquelas a que 
os lógicos da época, habitualmente, ainda chamavam de propositiones 
exponibiles (proposições exponíveis), onde se incluem, então, as proposições
- exclusivas (“apenas F é G”), 
- exceptivas (“todos os F, excepto G, são H”), 
- comparativas (“A é mais F do que B”) e 
- inceptivas (“começando em t, P”) 

(ou desitivas “P acabou em t”). 
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A estrutura da Lógica (IIIº parte: raciocinar)

Apesar de minimizarem a importância da teoria do silogismo e das regras 
escolásticas para formar argumentos válidos (concludentes) e detectar 
argumentos falaciosos - já que, segundo eles, «a maior parte dos erros resulta de 
raciocinarem sobre falsos princípios e não de raciocinarem mal seguindo os seus 
princípios» e que raramente alguém com boas capacidades de discernimento se 
deixa enganar por maus raciocínios simplesmente por uma consequência ter sido 
incorrectamente inferida -, a verdade é que os autores da Lógica acolhem a 
doutrina tradicional silogística, herdada de Aristóteles e desenvolvida durante a 
época medieval.
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A estrutura da Lógica (IIIº parte: raciocinar)

Começam por explicar a natureza do raciocínio e justificar a sua necessidade:

se o espírito humano fosse infinito e fosse possível intuir completamente a extensão e 
compreensão das ideias (dos termos) unidas ou separadas numa proposição e, assim, ver 
imediatamente se essa proposição era verdadeira ou falsa, não seria necessário o raciocínio, 
mas como não é, surge a necessidade de comparar as duas ideias a uma terceira, de modo 
a poder descobrir se a proposição que as relaciona, se o juízo, é verdadeiro ou falso. 

A proposição, sobre a qual se pretende saber da verdade ou falsidade, chama-se 
“questão” e relaciona uma ideia, que lhe serve de sujeito e que, por ter menor extensão 
que o atributo – o predicado da proposição -, se designa como “termo menor”, com uma 
outra ideia que, pela razão contrária, se designa por “termo maior”. Tendo em conta a 
necessidade do raciocínio, estas duas ideias têm de ser relacionadas, cada uma delas, com 
uma terceira ideia, “complexa” ou “incomplexa”, o “termo médio”. 

Ora, a comparação dupla de cada um dos termos, maior e menor, com o termo médio, 
exige que se façam dois juízos, ou seja, que se formulem duas proposições, a maior, em que 
o termo médio se compara com o termo maior (atributo da “questão”, ou seja, da 
conclusão), e a menor, em que o termo médio é comparado com o termo menor (sujeito da 
“questão”), sendo estas duas proposições as conhecidas premissas [premissæ] que vão 
sustentar a conclusão do silogismo, isto é, a proposição que se queria provar e que, antes de 
ser provada, se chamava questão.
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A estrutura da Lógica (IIIº parte: raciocinar)

Os capítulos seguintes servem para expôr de modo bastante tradicional a teoria 
do silogismo, com as suas regras, modos e fundamentos das quatro figuras (pois 
incluem uma 4ª figura ausente da doutrina aristotélica). Tratam ainda de 
silogismos complexos e de como podem ser reduzidos a silogismos simples, para 
finalmente introduzirem uma originalidade no cap. X: um princípio geral 
(baseado na análise dos termos) para avaliar um silogismo, ou seja, saber se é ou 
não concludente:
um silogismo será concludente se e só se as premissas contiverem a conclusão.

E duas regras gerais:
«nenhum termo pode ser mais geral na conclusão do que nas premissas»
«o termo médio deve ser tomado pelo menos uma vez universalmente»

(III, x, pp. 349-350)
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A estrutura da Lógica (IIIº parte: raciocinar)

Os autores da Lógica esclarecem ainda que, nos silogismos concludentes, ou 
seja, naqueles em que a conclusão está contida nas premissas, há 
normalmente uma premissa que a contém (proposição continente –
geralmente a maior) e a premissa que dá a ver que a outra a contém 
(proposição aplicativa – geralmente a menor). 
Assim, no exemplo:

«Todo o escravo das suas paixões é infeliz; (maior)

Todo o perverso é escravo das suas paixões; (menor)

Logo, todo o perverso é infeliz.» (conclusão)

A maior (proposição continente) contém a conclusão e a menor (aplicativa) dá a 
ver isso mesmo. Para além disso, nenhum termo é mais geral na conclusão do 
que nas premissas e o termo médio ('escravo das suas paixões') é tomado pelo 
menos uma vez universalmente (na maior).

No capítulo seguinte (xi), a Lógica explica como se pode aplicar o princípio geral 
a silogismos menos evidentes, ou seja, através da devida análise dos termos.  
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A estrutura da Lógica (IIIº parte: raciocinar)

Antes de tratarem dos entimemas (i. e., «silogismo[s] perfeito[s] no espírito 
mas imperfeito[s] na expressão») e sentenças entimemáticas (cap. xiv), os 
autores consideram aquilo a que chamam de silogismos conjuntivos e onde 
incluem os silogismos condicionais, os disjuntivos e os copulativos, que 
recebem essas designações pelo facto de possuírem como premissas maiores 
proposições condicionais (Se p então q), disjuntivas (ou p ou q) ou copulativas 
negativas (S não é P nem Q).
Para o primeiro sub-tipo (condicionais), os Srs. de Port-Royal tratam do modus 
ponens (Se ponho p, ponho q) e do modus tollens (Se retiro q, retiro p) e alertam 
para as variantes falaciosas desses silogismos, mas sem se referirem a essas 
designações e sem usarem quaisquer tipo de símbolos.

Tratam, ainda, nos caps. xiii e xv dos silogismos com conclusão condicional e dos 
silogismos com mais de três proposições – gradações (sorites), dilemas e 
epiqueremas, antes de lidarem com a questão dos tópicos (lieux).
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A estrutura da Lógica (IIIº parte: raciocinar)

Os dois capítulos seguintes são dedicados, 
com alegada reticência, aos “lugares” ou loci 
argumentorum, estudados na dialéctica e na 
retórica clássicas, que normalmente faziam 
parte da inventio e serviam para encontrar 
argumentos adequados para uma 
determinada causa, função com a qual os 
senhores de Port-Royal não concordam (III, 
xvii) . Não obstante a sua má vontade 
relativamente aos tópicos, eles atribuem-lhe 
alguma importância na classificação dos 
argumentos, baseada, porém, não na 
estrutura inferencial de cada um, mas na 
natureza e origem das relações gramaticais, 
lógicas e metafísicas que formam o substrato 
material das premissas, divisão essa que foi 
inspirada por um tratado contemporâneo, a 
Logica de Clauberg.
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A estrutura da Lógica (IIIº parte: raciocinar)

Finalmente, os capítulos xix e xx, são dedicados 
às falácias, mas recusando a distinção aristotélica 
entre falácias in dictionem e extra dictionem -
ou seja, consoante fossem dependentes ou 
independentes do uso da linguagem -, para 
promover outra distinção: entre as falácias que 
ocorrem no discurso da ciência, sobretudo nos 
argumentos silogísticos e demonstrativos (III, 
xix), e os vícios argumentativos que ocorrem 
nos discursos quotidianos da vida civil, 
portanto, não-técnicos (III, xx), e relativamente 
aos quais Pierre Nicole desenvolve longamente 
considerações morais e psicológicas que, 
independentemente das suas preocupações 
filosóficas mais imediatas, acabaram por 
antecipar a discussão de aspectos importantes 
naquilo que muito mais tarde viria a ser 
chamado de lógica informal e pensamento 
crítico.
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Sofismas e paralogismos nos argumentos da ciência:

I - provar algo diferente do que aquilo que está em questão (ignoratio elenchi [+ 
falácia do espantalho])
II - supor como verdadeiro aquilo que está em questão (petitio principii)
III - tomar por causa aquilo que não é causa (falsa causa; post hoc ergo propter 
hoc)
IV - enumeração imperfeita (desconsideração de alternativas [+ conclusão 
irrelevante])
V - julgar alguma coisa por aquilo que lhe convém apenas como acidente (fallacia 
accidentis; a dicto simpliciter ad dictum secundum quid)
VI - passar do sentido dividido ao composto e vice-versa (fallacia divisionis; 
fallacia compositionis)
VII - passar daquilo que é verdadeiro sob determinado aspecto ao que o é 
simplesmente (a dicto secundum quid ad dictum simpliciter)
VIII – ambiguidade lexical e semântica (equívoco)
IX - tirar uma conclusão geral de uma indução defeituosa (falácias de indução)
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Vícios que geram os falsos juízos e os 
maus raciocínios na vida civil e nos 
discursos quotidianos:

a) Os sofismas do amor-próprio, do interesse 
e das paixões 

(referências a argumentos por apelo a 
motivos, emoções, compromissos, manobras 
de diversão, ad hominem, litigância de má-fé, 
vagueza)

b) Falsos raciocínios que nascem nos próprios 
objectos 

(referências a generalizações apressadas, 
induções incompletas, racionalização, ad 
baculum, ad populum, ad verecundiam, 
argumentos de autoridade)
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A estrutura da Lógica (IVº parte: ordenar)
A quarta parte da Lógica é dedicada ao método, apesar 
de conter ainda observações pertinentes no que diz 
respeito à argumentação, em particular, a propósito da 
demonstração, que implica não um argumento, mas uma 
sequência de várias provas e argumentos encadeados. 
Como ressalta também muito facilmente da leitura desta 
quarta parte, mais focada em aspectos epistemológicos e 
metodológicos do que propriamente lógicos, a maioria 
dos seus capítulos tem uma importante e assumida 
influência de Descartes e de Pascal, sendo a maior parte 
das regras que aí se apresentam decalcadas de De l’esprit 
géométrique, de Pascal, em particular da sua 2ª parte, 
“L’art de persuader”, e dos Principia Philosophiae e das 
Meditationes de Prima Philosophia de Descartes, havendo 
ainda óbvia influência do Discours de la Méthode e, 
sobretudo no primeiro capítulo, introduzido na 2ª edição 
(1664), das Regulae ad directionem ingenii.
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A estrutura da Lógica (IVº parte: ordenar)

O cap. ii faz propriamente a distinção – cartesiana - entre 
dois métodos, o da análise, ou método de resolução, ou 
ainda de invenção, que serve para a descoberta da 
verdade, e o da síntese, ou método de composição, ou 
ainda de doutrina, que serve para expor ou demonstrar 
aos outros aquilo que se conheceu. 
Como o método de composição era particularmente usado 
pelos geómetras, a Lógica debruça-se nos capítulos 
seguintes sobre as regras que devem ser observadas nesse 
método, para as definições, para os axiomas e para as 
demonstrações. 
O capítulo xi fornece uma súmula das principais regras do 
método “científico” port-royalista, tomadas de empréstimo 
a Pascal e a Descartes: duas regras relativas às definições; 
duas regras, para os axiomas; duas regras, para as 
demonstrações; e, finalmente, duas regras, para o método 
(cartesiano). 
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O método das ciências reduzido a oito regras principais (IV, xi)

Duas regras relativas às definições.
1. Não deixar nenhum dos termos que seja obscuro ou equívoco por definir.

2. Empregar nas definições somente termos perfeitamente conhecidos ou já explicados.

Duas regras para os axiomas.
3. Requerer nos axiomas apenas coisas perfeitamente evidentes.

4. Receber como evidente aquilo que apenas tem necessidade de alguma atenção para ser 
reconhecido como verdadeiro.

Duas regras para as demonstrações.
5. Provar todas as proposições que sejam um pouco obscuras, utilizando na sua prova apenas 
as definições que tenham precedido, ou os axiomas acerca dos quais tenha havido acordo, ou 
as proposições que tenham já sido demonstradas.

6. Nunca abusar da equivocidade dos termos, não substituindo mentalmente as definições que 
os restrinjam ou os expliquem. 

Duas regras para o método.
7. Tratar as coisas, tanto quanto possível, na sua ordem natural, começando pelas mais gerais e 
mais simples, explicando tudo o que pertence à natureza do género, antes de passar às 
espécies particulares. 

8. Dividir, tanto quanto possível, cada género em todas as suas espécies, cada todo em todas as 
suas partes e cada dificuldade em todos os seus casos. 

. 
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A estrutura da Lógica (IVº parte: ordenar)

Se todos os capítulos precedentes tratavam do método a seguir nas matérias 
(científicas) sujeitas a demonstração racional e visando um conhecimento claro e 
evidente, os restantes capítulos desta parte são dedicados às matérias em que não é 
possível obter um conhecimento demonstrável, mas apenas um conhecimento 
garantido pela autoridade e, por conseguinte, assente na fé. 

Finalmente, o último capítulo, ao contrário dos precedentes, que tratavam da fé em 
acontecimentos passados, debruça-se sobre o juízo a fazer acerca dos acidentes 
futuros, convocando interessantes e muito contemporâneas questões relacionadas com 
a incerteza, a probabilidade  e a superstição, com a ajuda de exemplos bem-
humorados mas pertinentes para a perspectiva da moral rigorista dos jansenistas –
como os jogos de lotaria e as atitudes perante a morte e a salvação.
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